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 اناوكوك ةكليق



 حلاصلا ءاجرلا سأر



 )١1865-1976( دْراجَم رّدْيار ىرْتَه

 ٌةياورو «يش» ٌةَياور اهْنِم ءِتيَّضلا ٍةَِئاَذلا ِتاياوّرلا نم َريثكلا َبَنَك
 وأ ةّمِئاعا ٌةياورو «1841 ماعلا يف امُهَرَدْصَأ ِناََّللا «نامرِتاوك نّل»

 1 ماعلا يف اهٌرَدْصَأ يلا يش ةَدْوَع

 ىلإ مويا اهُمَدَقُ يتلا َنامْيَلُس ِكِلَملا ٌرونُك» َيِهَف هتاياور ُرَهْشأ ام

 ٍةَريِثُم ِتارَماْعُم ٌةَّصِق اهّنِإ . ١8/5 ماعلا يف اهّرَدْصَأ دقو «ّيِبرَعلا ِراقلا

 ِتَّنال ْدَقو . ٍلابجلا ٍنِطاب يف ٍنوُفْدَم ِزْنكو ٍدوَقْفَم ٍقيِقَش ْنَع اًدحَبةَقْوَسُم

 ريك ِدَدَع ىلإ تل ا اعلا ِءاحْنَأ ِْلَتْخُم يف اًمحاس اححاجَةْياوُرلا

 ٌةَفيقَدلا ُةَع
 ُموِسّرلا اًقيوشت اهديزيو .ٍتاغّلا نم يري يّ ولما هب وف #8 ةرهدو

 .اهَّلُك باتكلا ِتاَحَفَص

 «ةّيوَلاعلا صّصِقْلا» ةّلِسْلِس
 ةئالّثلا ُناسْرُفلا - زثكلاٌةَريزَج ١-

 ليفزكشاب حبس -8 ةّيرسيوّسلا نشنيور ُةَرْسَأ -؟
 نامْيَلُس ِكِلَمْلا ٌزونُك -9 ةّيَرَسلا ةقيدحلا -*
 اَمْوَيَنينامّت يف ماعلا َلْوَح ٠١- ضل نِطاب ىلإ هلْ -4

 ديعلا ةكوُشْنَأ ١
 فاصُقّصلاو ُحيّرلا دوقُفَملا مكاعلا -



 قلم ريبلأ روتكذلا : داتتعإ

 دزاغَه -رَدْياَر يرنه : ةّصقنع
 سرس و ٌداَرَف :م 3و

 فتاانتبل ةّببحكم



 ْنِم َنيسْمَحلاو ًةَسِماخلا َعَلَب يلثِم اَلُجَو َنَأ ٍبيِرَّكلا َنِم ّلَعَ

 ىلَع اًبَكْنم ُهَسْفَت ُدِحَي ءايئاور امْوَي َناك ْنَآ ُهَل ْقِبْسَي ْمَلو وِرْمْع

 يف اهُْيَضَق ةَاثإلاب ٌةلفاح ًةايَح ةّيبونجلا ايقيرفإ يف ٌتْشع
 ْمُكل اهيورَأَس يلا ُةَّضقلا .مجانَم ٍلالْغيْساو ٍدْيَصو ٍلاحْرَت
 .اهب َعورّشلِ َناوآألا َنآْدَقو ييرَغ

 .ايقيرفإ ٍبونج يف نابْرُد ِةئيدَم ْنِم نامزتاوك نَلأ يمشإ
 ٍقيرط يف «ةّيِراخُب ٍةنيفَس ِنْنَم ىلَع اَرْهَش َرَّشَع ًةينامَت َلْبق ُتْنُك
 .ٍناّيزيلِجْنِإ ِنالُجَر َنيرِفاسُملا َنْيَب َناكو .ِدْيَص ِةَلْخِر ْنِم يتَدْوَع

 محض ٌُدَحأ َوْهَو ءستروك يرْئَم ريسلا ناك لوألا ُلُجَّرلا
 .«ةَقينك) بك ةيخلو َرَهْشَأ رْعَش اذ ّناكو اجلا نم ٌثفَوَع ْنَم
 اقينأ هاّيِرْحَب اًطباض ًناكو .دوج نوج نيتباكلا َوُهَف يناثلا اّمأو

 قلع دَكَو .ٌةّيداحأ ةَراَظَن ىنُيلا هيْيَع ىلع ٌعَضَي يحلل ٌقيلَح

 غني مولا َدْنِع الإ َةَراَطَنلا َكِْي ٌعِْني ْنُكَي ْمَك هنأ ُدَْب اميف
 !ِيعانِطْصإلا ِهِنانْسَأ َمَفَط اًضْيَأ هَ

 ٌةكِرغَم ِنْيَلْجَرلا ِنْيَدَه َنْيَيَو ينَْي ًلوكي نأ يل اَرَدَقُم ناك

 !يتايَح يف اهُتْضح ٍةَرَماْعُم مّظْعَأ يف يناكراشُي ْنأو هٌةَقيَْو
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 َكْلِي يلايل ْنِم ٍَلَْل ٍلَّوُأ يف ِءاشَعلا ىَلَع نْيلُجَّرلا ْثْيَقتل
 ِهْجَو ىلَع ُمامِتْمالا ادب يسْفتب ُتْفَّرَع ّنيحو .ةّيِرَْبلا ِةَلْحّرلا
 :ٌلاقو ءيوْحَت ّلامف ءيرْنَه ريّسلا

 يضاملا ماعلا يف َتْنُك كّنَأ ُتْعِمَس «نامزتاوك ُدّيَس ايه

 «؟لِفن ىّمَسُي اّلُجَو َتَْباق ْنَأ فداص ِلَهَف «لافسُارّتلا ّيِلامَش

 «.لخادلا ةّيحان َهَجََنا مْ ف وبكأ قفار ذهل .ْمَحَن١
 (؟ُهْتَهْجُو ثئاك َنْيَأ ْمَلْعتَأ» هك



 «.َكِلَذ ْنِم ءْيَش ّىَلِإ ىهانت» :الئاق ُبيِجأ انو هدرا ٌيَلَع ادب

 َتَقَتلا ّمُن ءِرَحآلا ىلإ امُهُدَحَأ دوج نتباكلاو يرْئَه ريّسلا َرَظَن

 .َكَتتوعَم ُبْلْطَأَس «نامزقاوك ُدّيَس اي» :لاقو ّىَلِ يِرْيَم ريّسلا

 (.جزوج «ديحولا يخأ وه لفن مشاب ٌفورغَملاف

 حْرَش يف يرْذَم ريشلا َعَرَش َّمُث .يشاهيلا ءافخإ ْعِطَتْسَأ ْمَل

 :ٌلاقف رْمآلا

 . قي يذألاك ماصعي يخأ نيبو ين َمكَو ٍتاوَنَس ٍسْنَح دن



 .ًةَيِصَو ةءارو َكّرْثَي ْنَأ نود يبأ تام هَكِلّد َدْيَعُب .ةّوخإلا َّنْيَ

 يخأ لتي ْمَلو .رَبُكألا َّنْبالا يرابتغاب يَ اهلك ُةئاككتنُم ْتَلآف

 نم اًبيصَت يخأ ِءاطْعِإ يف اًبِغار ءلاحلا ٍةَعيبَطب «ُتْنُكو .اًنْيَش
 ْنِم ينْثعتم ُةَموصُخلا اهنمَلَح يلا ءايرْبِكلا ةئامَح ّنِكل ءِثزإلا

 «.َكِلَذ

 نود «لفن َمْسا يخأ َلَخّناو» :لوقتي َمّباتو يرْنَه ريّسلا ده

 .ٍةَورَدلاِب حاج ْمّلُ ُةدِوارُي ايقيرفإ ىلإ ءاجو ِرْمَألاب يَمِلْحُي نأ
 دوج نّتباكلاو انأ ٌتْنجف .ُهنَع اَنْ ْغَمْسَأ ْمَل ٍنيحلا َكَِذ ُذْنُمو

 ( .هّْيَلَع روثْعلا ٍلَمَأ ىلَع

 (.َنامْيَلَس زونك ىلإ ٌةِجّنم ُهَّنَأ ٌتْعِوَس» :ٌتْلُق

 َكْلَي يه ام !َنامْيَلُس ُزونُك» :ِةَنْهَد يف ِنالُجَّرلا حاص
 «؟ٌدونُكلا

 ْنَع يل ّليق ام الإ اهْنَع ٌفرْعَأ ال» :ٌتْلُقو ينويلَغ ُتْلَعْشَأ

 ٌروجَع ٌداّبَص يتَّدَح َنيح اًعِفاي اًباش لازآ ال ُتْنُك .اهِعِْوَم
 ٍلهاجم يف مت اهّنأ يل َرَكَذ .َنامْيَلُس ِكَِملا ٍزوُبك ةَروطْسأب
 لاجر َّنَأو َناَمْيَلُس ٍلابج َءارَو ِةّدَتْمُملا ىرْبُكلا ِءارْخَّصلا

 ةراجحلا» ري َنوُِرْعَي ءعاقبلا َكْلَي يف ُشيعَت يتلا ولوّزلا ٍلئابَق
 «.اهّرْمَأ ُتيسَن مث «َكاذتآ ٌةياكحلا ينَكَحْضَأ .هَقاَرَبلا

 .ِلُمَت ةَرْطِن َنْيَلْجَّرلا ىلإ ٌتزَظَنو



 اًماع َنيِرْشِع َدْعَب «ُتلباق ْنَأ فّداص ُدَقَك «ٍلاح يأ ىلع»

 هيزوج ُهُمْسا ايلات الجر ءاداتي ةّيْرَق يف ءِتْفَولا كلذ نم
 رمق لو نارك ني قت كولا 1

 7 كل

 ادب دو داق يمّيَحُم ُلُحْدَي 3+ لخبلا . ُثْيَأَر عوبسشأ َدْعَبا
 0-1 3 5 ع عدو ع
 ناك ُهّنِكل «هتاوادُمو هيَمدِح ىلَع ُتْمَقَك .ٌُديِدَّتلا ُنَمّولا هّيَلَع
 ةطيرخ يناطغأ ِهِلَجَأ ٌرْثُذِب ٌسَحَأ َنيحو .ِتْوَملا ىلَع البْقُم
 َنامْيَلُس ِكِلَملا زوتُك ىلإ ٌقيِرَطلا يّ اهّنأ ىلإ اًريِشُم دك ةَفينَع



 ٍقيرَط َكولّس ٌلّواح ْدَقَل .ماع ٍةائالَ هدم اهظِنَح ةقدشأ آو

 (.ةطيركلاب ظِفَيْحَ لازآ ةلو.:ةارختملا ثوم زك رْثكلا

 «(يب ٍةّصاخلا ةكايقلا ٍةَفْرُع) يتَرْدَق ىلإ نْيَلُجَّرلا ُتْوَعَد
 ريسلا َعَضَو .اهُلَمأَتَ انَتَئالَث انخُرو ةيلابلا ةَطيرَخلا ٌتْجَرْخَأَو
 اًءدَب موسرعلا ٌراسَملا ٌعّبَتتَي 3 ٍةطيرَخلا ىلَع ُةَعَبْصِإ يِرْثَه
 يتلا ٍةَطْقنلا ىلإف ءَءارْخَّصلا نّشَي يذلا يواكولاك ِرْهَن ْنِم

 َنامْيَلُس ٍقيرَط ىلإ اًريخأو هينيأزتلا | أَبَس ٍلَبَج ْيتّمي ّنْيَب عَ

 .ٍزْثَكلا ٍةَراْغَم ىلإ ٍةَلِصْؤُملا
 «؟َكانُم ىلإ َبَمَذ يخأ أ ظن

 ناك يذلا ُليِلَدلا ُهَتَهْجُو يل َرَكَذ ُدَقَق .َكِيَدب ْمِرْجَأ لج :ٌتْلُق
' 

 ) .ةقفارُي

 ٍضام انأ ءنامزتاوك دبع ايثل :لاقو يرْبَم ريّسلا فق

 «؟يعت ينأتأ .ال ْمأ ٍرْثكلا ٌةَروطْسُأ ْتَقَدَصَأ ا

 ىلَع َتْنُك ْنِإ ْنِكَل .ِةَلْحَرلا َكْلَي يف ُكِلْهت دَق» :ًاًداج ُتْلُق
 «:اضنأ ديقتم انأك قَرطاخُملاب مايقلل ٍدادعتسا

 ِنْيَديِدَجلا ّيَقيدَص ٌتْذَحَأ نايْرُد يف ٌةئيِفّسلا ٍِتَسَر امَدْنِع

 اَنَوُم انْيرَتْشإ .ىرْبُكلا انتَرَماعُمِل ٌذِعَتسَت انْعَرَشو «يتيَب ىلإ

 .ٌةَريخدو ٌقِوانَبو

 ُبْلْطِي دالبلا ٍلْهأ ن نم ٌليلَ ةاج كي انيلخر ِءْذَب َلْبَقَو

 ولوّزلا ٍلِئابق ٍةَرَشَب نود ٍةَرَشَب اذ اليوَط الُجَر ناك . يتهجا وم
 2و
 كد
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 .ابوبْمُأ يمشإ» :لاقو هَّّيِحَت (ةتوارج) َُتوّبَت لْجّرلا َمَهَر
 (؟ُتْعِيَس ام ٌحيحصأ .اًلامَش ضيبلا َضْعَي ُدوَقَتَس َكّنَأ ُتْحَِس

 ةَرْظِن لُجَّرلا ىلإ ُتْرَطَنَ !انيلخِر ْنِم ًةياغلا انّيَمْخَأ دق اَنُك
 ل «؟ِرْمَألا َنِم َكيِنْعَي ام ؟لأشَت َمِل» :ُتْلُقو «بايِتزا

 ِرَّفَّسلا يف ثقذأ يننأ لا لُجِألا اهنأ نه دنألا)

 ( .ْمُكَعَم

 8 8 * ع م نع 7 4 معو فلا نم نهم
 ادبو ؛هتيصخش ةئاصّرو ٍثيِدَحلا يف عفّرتملا هبولسأ يِنَريَح

 َكْنَع ُكِرْمَت ال» :ُتْلُقَف «ٌيِداعلا ولورا لجو ْنَع اَريَمَتُم يل
 ( .اًكيَش

 كلذ َّعَم ءُتْسَلو ولولا ِةَليِبَق ٍدارْفَأ ْنِم ٌّدِحاو انأ» :باجأ

 ىلإ ٍةَدْؤَعلا يف ُبَعْرَأو ءِبَعَّنلاِب ُرْعْشَأ َّنآلا .َةَديدَع َنينس
 1 000 «.ٍلامَّسلا

 ريسلا َفَقَو .دوج نيتباكلاو يرْئَم ريَسِلل ِهِتامِلَك ٌتْمَجْرَت
 عونضملا ِهيْوَتو «ةَعِرافلا هيَماقب ءابوبُمأ هل ادبف تلا يِرْثَ
 اذ اّلُجَر دَسَألا ٍبِلاخَم ْنِم ِكوكْشَملا ِهِدْقَعو َِّنلا ٍدْلِج ْنِم
 :ةٌيزيلجنإلاب لوقت َوُهَو اَنئَمْطُم ادّبو .ةَباهَمو مْزَع

 يل اًِفاَرُم نوكتو يعم َكّذَخآَس .اًرْيَح كيف صو

 الآ .ٍرَحآلاب امُهُدَحَأ ُقيِلَي ِنالُجّرلا ٍناذَه» :لوقُي دوج َمَتْمَتو

 «.مِزاحو ٌليوَّط امُمالِك ؟َكِلَذ يعم ىرت
٠١ 





 اًرْكُم» :لاقف ٍثيِدَح ْنِم ُةَلْوَح َراد ام مهن هنأ ابوبمأ ىلَع ادب

 (.ْمُكِيَماوم ىلَع
 يف يلاّثلا مْوَيلا حابَص يف انْعَّرَّشو «ُتادادْعِتْسإلا ِتّمَت

 .ةَرِطَخلا انيَلْخر
 ا

 انك ويام ٍرْهَش ٍطساوأ يفو .ريانُي ِرْهَش ِةَياهن يف نابُد انُكَرت
 يف انئطَمشاو .رثمولبك ايو ٍفلأ ىلَع ديت ةقاصت ان

 يذلا ِكاهنإلا مْهُر كيلا اناَيَتْمَم ىلَع ظِفاحُت نأ َكِلَد اَنْ
 .انّياصأ

 لامرلا لكَ انفَكَوو ءءارْحَّصلا ٍةَقاح ىلإ انْلَصَو اًريخأ



 ٌءاَمَّسلاو بيغّملا ٌوْحَت ُهِجّتك ٌسْمَّسلا ِتئاك .انّمامأ َةّدَتْمُملا

 الا ديعَبلا يتفألا يف ىرّت نأ انْعَطَتْساَو .اًرِجاس ٌءاَفَص ٌةَيِفاَص

 .َنامْيَلُس ُلابج ُهْتمَلَح ٌقَرْزأ

 ٍزونُكب ٌطيحُي يذلا ٌرادجلا َوُه َكِلَذ» :يقَألا ىلإ اًريشُم ُتْلُق

 ( ةاميلس ِكِلَملا

 (.كلانُم يخأ نا :ٍضيِفَح ئداه ٍتْوَصِب يرْنَه مجمل لاق

 انأ ُدِجَأ يّنَعَل» :لوقتي انّمْلَح ناك يذلا ابوبْمُأ َتْوَص انْعِمَسو

 راوطألا ٌةَبيرَغ ٌضْرَأ َكِلاُم .لابجلا َكْلَي ٌقْوَق يل اَحَأ اًضْيَ

 « .ٍليوط ضب ٍقيرطو َلسساوَب سانأ ٌضْرَأ



 .دب ٌحِصْفُي ام َرثكأ ملي هنأ ادب ْدَمَف .بايتاب هْيَلِإ ٌتْرَظَ
 «يّنِم ْفَحَت ال» :اًلئاق ينَردابف يقّلّقو يبايتزا ظَحال دو

 0 «.لابجلا ريغ نأ انك َرَدُق اذإ لع ام لكِ كريخَأسف

 يف انْعَرّو .ٍةحاَرلِل اك اناكت ين هلم يللا ميلا اننَكَم
 ْنِم ٍضْيَب عاقبلا لَم يدا رمل  عولط عج ارششلا ريع َرْبَع انيَلخر

 .ةقرْخُملا ٍسْمَّشلا ةَرارَحل جت اَكْيلَرِ ِذاسُن ْنَأ انيَلَع ناك ْدَقَق .هرون

 َناعْرُسَو .حابشألا َتْمَص َنيتياص ءاقافخ ىركلا أطَت انحُد
20 

 اهِجَمَرِب َءارْخّصلا ةَقلَعُم ٌسْمَّلا ٍتَعَقَتْراو «ٌحابَّصلا َجَلَبْنا ام

 ٍتَعَباََتو .رحلا رش انيقَي اجْلَم ْنَع تَحْبت انَْرْسَأو .ٍقراحلا

 ٍلْيَللا يف ٍرَمَس ْنِم ٍلاحلا ِهِذَه ىلع نو «يلايّللاو مالا

 يذلا َءاملا هيف انْذَجَو ِتْفَو ىلإ انْلَصَو ّمُن .راهَّنلا يف ٍةَعارو
 .ِداَمَتلا ىلَع َفَرْشَأ ْدَق ُهَّلِمْحَت 04000

 «!ًءام َّدِجَن ْنَآ انْيَلَع» هلر ةزكلا يكف

 كفل ةطيرخ انهنلإ كت : يلا ءاملا في ْنَع تحن 35 نر

 انْدَجَوَف ءِلامّرلا يف اًئيدَح ْثَمِقُ 1 ل راك ال ازال

 انأكم مث «ٍقعَشي ءاملا ىلع انين .ققز رخآ ىلع نشكو ريل

 .اَدَّدَجُم انِقيرَط يف انَقلَطْناَو ءانَبَرِقو اننيِعْوَأ

 .انروهُظ َءارَو َءارْخَّصلا َنيِمَلَخُم َنامْيَلُس ٍلابج ْنِم انْبرتْفإ

 .ىرشيا اس بج مقل ةيلكرلا تار دحتعلا قلت انْغَرَك

 خيطبلا ٍرامِث ٍضْعَب ؛ب ىلَع انْعَفَو اَنِكَل «َيزاث ٌءاملا اَنِم َدَقَت انُمو
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 بلل 4

 .انتايح ْتَدَقْنَأ اهّنِكَل ّيِهَس َرْبَع ٌةّهكاف ثئاكو .ِّيرَبلا

 اًعاقي كلَ اسْْنَأ انْدَجَو ىَتَح مقا َوْحَ انقيرَط انبات
 َكَهْنَأ دقو ,ٍقهاش لَبَج ِةَمِق ىلع انْفَكَو اًريخأ .جولُتلا اهيَطَعُ

 5 .ٌعوجلاو ٌقاهزإلا انداسْجأ



 ثتاك ْدَقَلَف .تابلآلا ُرَحْسَي ذاَخَأ ْرَظْنَمانييْعَأ مامأ َفَشَكْلاَ

 نهي مِظَع رهو نك ثاباخ ءديعَب نم ءِلبجلا ٍلَفْسَ يف دنت
 .عساو ٍلْهَص ربع هيلا ةقيرط

 اديس ةككاه ىسقشلا هلي هع اّيط بيرق ناك يت نبأ

 نأ دْفَيَو ةَقيقَد ِتاَقَلَط انْقَلْطَأو انّفِداَنَي انْيَّوَص !اًماعّط هانْدَجَو ْدَق

 .انداسُجأ ىف ديزاث بدت ةايحلا ةَرارَحب انْسَسْحأ انءاشَع انلّوانَت

 ٌقيرَط َوُه َكاذ !اورظْنُأ» :الئاق يرْنَم ريّسلا حاص َةَأْجَق

 «.َنامْيَلُس



 ٍةديعَب َرْيَغ ٌقيِرّطلا انيأَرَف ناشأ ُتْيَح ىلإ دوجو انأ انْرَظَن
 اننُك انْمَسْحَأ .َقيِرَّطلا انْفَلَب ْنأ ىلإ َرَدَحْنُملا انْطَبَهَف .اَنَع
 ِرْخَص ْنِم تدق اهّنأَكو اهّنُك ٌقيِرَّطلا انك ْتَدَب ْدَقَم «شاهيالاب

 سلما اهِهْْجَو ىلَع اَنْيَه ٌرْيّسلا ّناكو . (ٍروْخَّصلا ّنْيي ْتَّقش)

 ءاكمم هد نأ انّردََك

 ذَقَوَت ٍتارْئموليك ةَعضب َدْعَب

 رهنلا ىلإ 7 قكانألا ماوتلا يف هتَداع ىلَع هَّنإَف .دوج ادَع

 َجَرخأ هن مَ هييدم 3 لتي كِل دب عرش «ُل 0

 و .ةكئاشلا ُهَتَقَد ٌقِلْخَي أَدَبو ٍةَقالَج ىسوم

 !اًحْمُر ُءْيَّشلا َكِلَذ َناكو .هِسْأَر َبْرُق ٌءْيَك َعَمَل هَْجَك

 ١١ 'ءوشملا روس 00
 0 ا



 ةرَثَبلا يود ٍلاجّرلا نم ٍدَدَع ىلإ انْ ٍةَظْخّللا ِهِذَه يف
 ْمهِسوؤُر َّقْوَق َنوعَضَيو رِّتلا دج ْنِم اًبايث َنوسَبَْي يسياحُتلا
 َفَدَق يذلا َّرُه ْمُهَدَحَأ َّنأ ادّبو .دّوْسَأْلا ٍشيّرلا َنِم ًءاطِغ

 انو اًكيِمَج وشم .ةعوفتم لازكال ٌةَعاَوَو تاك ْدَقَق عدلا

 انس ْمُهَرَبْكَأ ناك ٌبراَحُم ْمُهُمَدَقتَ

 «!ْمُكَيَلَع ُمالّسلا» :الئاق ولوّرلا ِةَعّلب ْمُهترَاب

 ٌةبيرَك اهّنكلو ولوّزلا َةَعَل ّيِه ْتَسْيَل ٍةَعلِب ْمُهُريبَك يباجأ

 ىلإ ُريُيَوُهَو هَلاق .هِمالَك ُُهق ابوبْمأ ىلَعو ّيلَع َلْهَسف ءاهْنم
 ًءاضيَب ْمُكُموَحُو تناك َمِلو ؟ّتْنَأ ْنَم .مالّسلا ْمُكِيَلَعو» :ابوبمأ

 «؟انهوجُوَك اًيياحُت ٍلُجّرلا اذه َُجَوَو
 0:نوملاسُم ةارغأ نسا :ُتْلَق .هيظحالُم يف ب ناك ْدَقَل

 !ٍتْوَملاِ ْمُهْيَلَع ٌموكُحَم اناوكوك ِةَكَلْمَم يف ُبارْغَألا ؟ٌبارْغَأ»

 «:كلملا نرناق هن

 ِهِنانْسَأ مْفَط ىلإ ُهَدَي َّدَمو .دوج ىلَع ُبارِطْضالا ادب

 مَ .َكبَتزا وأ برَطْضا امّلُع ٌلعْفَي نأ ءاتغا امك ةيِعانِطْصاِلا

 ِههَف اد َُعَقَو ِهِعضْوَم نم مُقَّطلا َنِم ّيوُلُعلا بناجلا َكّرَح
 َنوُهاََتلا َنوبراحملا َّحَرَص ِةَظْمّللا َكْلَي يف .هكتَح ٍبِناج ىلإ
 !ٍفْلَكلا ىلإ اوُدتزاو ِعَر َةَحْرِص



 م رس 3
- 
 د

 جه

 اي ةّيِعانِطْصإلا َكُئانْسَأ اهّنإ :ٍلاعِقْناب يِرْثَه ريّسلا ٌسَمَه
 «اَرْوَق َكِمَق ْنِم اهْعِرلا !دوج

 .هُمُك يف هيفْخُيو ِهِمَف ْنِم هنانشأ َمْفَط ٌُجِرْخُي دوج َعّرْسُأ
 لوضُملا بلع دقوب هرج اةييلا ةودوعت اادت ذك لاجللا ناو
 .فْرَكلا ْمُهَدْنِع

 «!ُبيرَكلا اهي َكِلَد ُلعْفت فيك» :ْمُهُريبَك لاق
 .ٌلاجّرلا ٌقِعٌصَق ِنانْسألا َّنِم ٍلاخ مَق ْنَع اًمِشاك دوج َرَّشَك
 ةيناث َرّثَكو ءةيكد ٍةعيرص ٍةكَرَحِب ووك ىلإ َمْقَّطلا ةاعأ ُهّنِإ مث
 .نانشلا َّنِم ِنْيَعيدَب ِنْيَفَص ْنَع اًمِشاك
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 كش ال» اممم لوقَيَرُهَو مولا ريب ِدْجَو يف بعزل ادب

 :ناواضُي ناقاسو هاف ٌْيع ُهل ٌنوُكَي نأو فهْجَو ْنِم ٍدِحاو

 «!ًةداس اي ْمُكَوْفَع ؟ِديدَج نم ُتْيْنَو يفَتْحَت ٌنانْسَأو

 :مزاح ٍتْوَصِب لوقأ

 .ةّوُق ْنِم ِهْيَلَع نخ ام ْمُكيِرأس !موجُنلا َنِم ّنونآ نحنا
 «ًةلاق ُةجَض ٌرِدْضُت نأ خيطتست ان فبَك ْمُكيِرَأس

 ىنحلا مك .ييِقُدنُب يّوانُي عَّرْسأف ءدينغأ ام ابوبمأ َمِهَق
 تتوبْنألا ءيدّيَس اي ءكّْيَلإَِ) :َياّيإ اًيطاخُم لاقو الالْجإ

 «.يِرْحَّسلا

 .اًميرَص ُيِبَظلا َمَكَف نال
 «.لوقأ ام ينْعَأ ين َنْوَرت»

 «.َنوقّدَصُم َنْحّنو» :اًمِئْعَلتُم موَقلا ُريِبَك ّلاقف
 افاك ُنْبا ء.سودافُنإ انأ .موجُنلا ءانْبَأ اي ءاوعّمْسإ» :لاق ّمُن

 َوُه ٌباَّشلا اذّمو .اناوكوك ٍبْعَش َكِلَم مْوَي َتاذ ناك يذلا

 «.ٍبِعْرملا ِدّوْسَألا الاوط ِكِلَملا نبا ءاجاركس



 .انعادخ لواحُت ال ْنِكَل .الاوط ىلإ انْذَخ !ْنُكَي ْنإَو» :ُتْلُق

 ُرِرَكْشتَسو هوَفاَقَّشلا ٍنْيعلا ٌعاعش َكَرُمَدْيَسف َكِلَذ َتْلّواح ْنِإ َتّن

 ٍتاوْضَأب ُةيِرْحّسلا انُيبانَأ ٌقِطْنَتسو ةرئاَطلا لانس َكِدَسج يف

 (!ِراذَحَ .ِةّبخاص

 ٌةءانِحْلا ىتحلاف ءسودافُنإ يف اهَرَتأ ُةعيلَبلا ٌةبَطْخلا ِتَكَرَ
 َّنأ ُدْعَب اميف تْمِهَق ْدَكو (!موُك !موُك» :الئاق َمَهْمَهو ٌةَديدَش

 َدْنِع .كولُملا اهب َنوُيَحُي ٌةَظْفَل ءاناوكوكلا ٍبَْش َدْنِع وِذَه
 انْبات ّمُث .اًبَّضَع ُحَضْنَي ءِكِلَملا ِنْبا ءاجاركس َهْجَو تِيَأَر كاذ
 رط وبا ِءاضْيَبلا ٍقيرَّطلا َرْبَع انَتَريسَم

 ”و < 1



 .ٌقيِرّطلا كلي ىتي ْنَمَع اَترْيَس ءانثآ ىف: :نسودافثإ ٌتْلأَس

 :تانبآق

 تناك اهّنإف .ُْتَيِيُب ىتمو َقيِرَّطلا ىنب :ب ْنَم ٌدَحأ ُمَلْمي ال١

 بوك ٍلامَّشلا َنِم انبَْش َمقدْلا نيح « «َنينَسلا ٍفالآ ُدْنُم ةَمِياق

 نأ انيْغَش ٍناكمإب ْنُكَي ْمَل .ضْألا ِهِذَع يف ّلَحو ةَمِصاعلا

 انكدَحُت اذكه .انب ٌطيحُت ٌةَفِهاَّسلا ٌلابجلاف قَمدَقَ َلِصاوي

 1 (.ٌروجعلا ٌةَّرِحاَّسلا لوجاج

 انُم اني ٌرقتسإ» ل 0 يل ىلإ و 7 ا



 «.الاوط ْنَع يْنَّدَح» :ُتْلُق

 َنيح» :الئاق ُبيجُي َرْهَو سودافنإ ِدْجَو ىلَع ُنْرُحلا ادب
 يخأ ناك .وتوميإ يخأ ِهِدْعَب ْنِم َمْكُحلا ىَلَوَت يدلاو َيْوُ
 يزونجإ َمَلَب نيحو .يزونُجإ ىّمَسُي نْبا هَل ّناكو ءاحِلاص اكِلَم
 ثّلاقو .ُبْحَّنلا َلَمْلَمَتو ٌةَعاجَم ٍدالبلاب ْتَّلَح ِِرْمُع ْنِم ََلاَقلا

 مث .مكخلل ُحْلْصَي ال وتوميإ َّنِإ :ٌةَبِعْرُملا ٌةَرِحاَسلا ءلوجاج
 يلا ٌةَمالَع َبْحَّقلا ترو .يخأ اَضْيأ َرُهَو ءالاوطب ْتَن
 (.ْمُكُكلَم وه اذه :ثحاصو وِرْضَخب ٌطيحُت يلا ةقدكجلا

 الاوط َلََق» :الئاق ُهَمالَك عَّبات ّمُث ٌةَهْرُب سودافنإ َتَمَص

 «.اًكِلَم ُهَسْفَت بَّصتو ءوتوميإ هاخأ

 «؟يزونُجإ ٌّيِبَّصلاب ّلَح يذلا امد: يره ريثلا لآت

 ٌدَحَأ ْعَمْسَي ْمَل .دالبلا جراخ ىلإ هب ْتّرقو ُةَكِلَملا ُهْنَدَحأ»

 «.انام امن دب ال .َكِلَد َْهَي امُهّْدَع اع

 ةيثك دهَجو ىلَع مطقذا لكو «ماعتاب تنم ابوبُأ ناك
 :ةئاركلا دْنكَأ كييَرَع

 .سودافّنإ اهيف شيعي يلا ةَيْرَقلا ىلإ انئيدح ةياهِن يف انْلَصَو
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 ْنِم َّنآلا انَل ْتَدَب ْذَقو .انلوصْوب ٌرِْخُي ْنَم سودافنإ َلَسْرَأ
 ْمُهّْنِم انالآ انَْجَو .اناوكوكلا يبراحُم ْنِم اهارّتِةَقْرِف ُلّوَأ ٍدعَب

 هج ولع مو ىو هع ا كف ع قا
 ِهِرْصَح َلْوَحو ُدّوْسَأ شير ْمُهْنِم لك ِسْأَ قوف ءانِراظتنا يف
 هر وكرت نا خب ٠ هوم م 5 0
 اننوّيَحُيو ْمُهَحامِر َنوعَفْرَي ْمهِمامُأ ْنِم ُرُمَت ّنيح اوناكو .ٌقْوَط

 «!موُك» :ِةيِكلَملا ةّيِحَّلاب

 انغَبات يلاقلا مْويلا ةَحيِبَص يفو .ةحيرُم هَل ِةَيرَقلا يف ام
 .ٌيِسئّرلا الاوط ٍرَكْرَم وُ ىلإ ٍةَميظَعلا ٍقيِرَّطلا َرْبَع انًتَريسم
 .َنيِعِرْسُم انّءوزواجتي َنيِبراحُملا نم ٌريِثكلا انقيرط يف انْيأَر
 يف اوكرتشَيِل وُل ىلإ َنوقِلَطْنُم مُهّنَأ سودافثإ انَرَبْخَأ ْدَقو



 اذه ّلثِم يتايح يف َرأ ْمَل .ٍشْيَجِِل ّيوَتّسلا ٌيِرَكْسَعلا ٍضْرَعلا
 !ِدْنُجلا َّنِم ِدَّدَعلا

 اهّفِرَتْخَي ٌةَريبَك يه اذإف «كللكلا رقم قُم ىّل ُةئيدَم انّمامَأ ُتَءارَت

 ٌةَقهاش ٌلابج اهّمْلَح تدب .ْرْهَل

 ٍلابجلا َكْلَي َدْنِع يهّتنَت ٌةَميظَعلا ٌقيرَّطلا» :سودافنإ لاق

 َنْيَبو .ِثاَّتلا ٍتارِحاَسلا مشابإ ْفَرْمُت يّلاو ٍفوهُّكلاب يلم

 كلوي ذقكو .خاوزألا اهضددت ةقِرَع قيس ٌءَرْجَك لابجلا كلِ
 «.ولْأ نو انُم اوؤاج ام اويلي اتم ىلإ ةرياخا مالا ءامَكُح



1 
 ٌةَراجحلا ؟ِهِلْجَأ ْنِم اوؤاج يذلا ام» :ٍِفُْهَلَتَب ٌتْلَأَس

 «؟ةَقاّربلا

 ْنَأ يدّيَس اي هَكْيَلَع .َكتباجإ ٌعيِطَتْسَأ ال» :سودافنإ ٌباجأ

 ( روجعلا لوجاج َلأْسَت

 يف َناَمْيَلُس ِكِلَملا ٌروتُك» :ْمُهَل ُتْلُقَو يباحْضأ ىلإ تّقَتلا
 «!ٍلابجلا َكْلِت

 «.َكِلَذ يف كش ال كانه ٌساملا» :لوقي ابربخأ عّيشأ

 (؟ُلوقَت امو اقناو َكُلَعْجَي يذلا ام» :ةَدِحِب تلق

 (! ضيبَألا ُلُجَرلا اهُيأ ءيمْؤَت يف َكِلَذ ُتْيَآَر» :لاق ّمُّث َكِحَض
 .ىضٌمو ِهْيَبِقَع ىلع ٌرادَتْسا مّن

 (ةَلَظ) ةَفيِقَس َمامأ ُعَقَت ةعساو ٍةحاس ىلإ انْذَخأو وُ انْلَصَو
 نود َنيفِقاو َنيِبِراحُملا َّنِم اًقالآ انّمامأ انْيَأَرو .ٍةَمْحَّصلا ِكِلَملا

 لجو وه اذإف هيقيفش ص لاو َجَوَح .ليئامت ْمُهَنأَكو كارع

 ءاجاركس ُهنْبا ُهَءارَو ٌجّرَتو .رِت َدْلِج ِهِدَسَج ىلع ُعَضَي ٌمْحَض

 كلَ .وزَق ْنِم ةءابعب ُهَدَسَج تلي ءلباذ ٍدْرِقَك انبزخا لشقو
 2 .لوجاج ٌةَرِحاَسلا ِتّناك

 َناكملا داس َّمُث (!ْموُك» ِةّيكلَملا َهيحَّنلاِب ٌةَحاَسلا ٍتَّجَض

 ٌدَحَأ َمَقْوَأ ْنَأ فداص نأ ىلإ «تاومألا ٍتْهَصَك ٌتْمَص

 .ةعزد َنيبٍراحملا
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 «!ةولُتُقأ» :ٍديدَش جايه يف الاوط حاص

 تبراحُملا هب َفَدَقو ُهَحْمُر َعَقَرو كئانْسَأ ْنَع اجاركس َرَّثَك
 مكاحلا َكِيَّدَل اي !َكَِد ٍلْوَهَل اي .اًعيرَص َُعَقْوَأف «ّظَحلا دوكئَملا

 !ريرّشلا

 ينعتْمَي يذلا ام» :ٌلاقو «ٌيِشْحَولا ِهِهْجَوب اني الاوط َتّقَتِلا

 دك 1 «؟موجتلا ًءانْئَأ اي كبشنأ تأ ْيُكِلْتَ نم



 مث «(!َكْعَبْمَت وذم : ناو ب جلا

 .َراَثلا ُتْفَلَطَأو ٍبيرَق ِرَْل ىلإ ةَيقدْنْبلا تب

 اًروجَع ْتَدَبَف ءٍفْلَخلا ىلإ اهَتَءابَع لوجاج ْتََدَر ع

 :ِةَجَرْشَحلاك ِتْوَصب ةلئاق ناكملا يف ٌرودَت ثحار .ءاطْمَش

 ءارَو امس مح ذَقَل ءٌضيبلا لاج لاين !ِمد ةَحئار ُمَكْشَأ»

 لوقت َيِحَو ْتَنََتلا 1؟ةيلاعلا ِةَم عاهل اذايرشتأ نع م ْنِكَل .ساملا

 خّلخا....َكُقِرْعأ انأ» :ِؤاَفَت ٍتوَصِ ْثَعَب ات مم ءابوبمأ ىلإ َكِلَ
 «...ٌكَتَءابع

 الإ



 .اًضْرَأ ْتَعَقَوف ِدْهَج ْنِم ُهنلَدَب ام ُليِزَهلا اهُدَسَج ُلَتْحَي ْمَل 0

 «.مالَس يف اوبَهْذإ"» :لوقي 13 0 رطيطق الاوطان

 ان ودْبَي» :ةانيطْعُأ يذلا خوكلا يف ُنْحَتو .سودافثإل تلق

 «.مِلاَظ ٌسِرَك ُكِلَم الاوط َّنأ

 .يتداس اي ءاَقَح ٌمِلاَظ ُهَّنإ» :لاقو ُهَسْأَر سودافنإ ىنخأ

 يف .لوجاج ٌراتْخَتَس .اَعّوَرُم الافتخا َنودَهْشَتَس َهَلْيَللا هذه

 مهل ا نْيَب نم ٌنوكيسو هيَ دَمِل اًسانأ «لافتخالا ٍءانَْ

 ْمُهْنِم َعِرتْنَي ْنَأ كيري وأ ُكِلَملا ْمُهُفاحَي ٌنيِذَْلا َكِئيلوُأ راوخالا

 هيققر
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 (؟ُهَمْكُح َنوطِقْسُي ال َمِل» :دوج َلَأَس

 ٍبْلَق ْنِم اًداوَس ُدََأهبلَثو ءاجاركس ُّبا ُهَلََم ٌلحَيَس»

 «!اًيع ناك ُهَنْبا وأ وتوميإ َتْيَل

 أ

 ءِقيِمَع ئِداه ٍتْوَصِب ّلاقو ةعرافلا هتماقي انا َبَصَنْنِا

 «كيراسو للا قي 0 ْتْمَي ْمَل يزونُجإ١ : سودافتإ ىلإ | ُهَمالَك اهُجَوُم

 (يّمَع اي

 َآح بح ّْمْشَو ِهِرْضَح َلْوَح َفَسَكْناَف رتل َدْلِج ُهْنَع ىمَرو

 :ثكقو امرأ ىمّتزا مث .الِهاذ سودافْنإ قدح .ِنوّللا ِءاقْرَر

 «!ُكِلَملا َتْنَأ .يخأ ُنْبا َتْنَأ !ُموُك !ُموُك»

 اًكِلَم ٌتْرِص ام .يَِمَع اي ءْضَهْنإ» :لاقو ومحب ابوبْمُأ َكَسْنَأ

 «لساوبلا ٌضيبلا ٍءالؤَمو َتْنَأ ينَدِعاسُت ْنَأ َكَل لَم ءْنِكَل .ُدْعَب

 «؟ةيِغاَطلا َكِلَذ مْكُح ٍبْلَق ىلَع

 َدنَجُي نأ سوداقتإ َدَعَوَو ؛!كدِعاسشسف :اعيمج انْحِص

 .براحُم فلآ َنيِرْشِع «ةّياغلا ِهِذَِل

 اذإ» :ّلاقو ءانّْيَلِإ ءيزونُجإ ّحَصألا : 3 ايوبشأ َتَْقَتِلا
 اهُمّدَتَأس - ٌةَكاَرَبلا ٌةراججلا ؟مُكَل ُهُمّدَ وأ يذلا امق ىنومّتدَعاس 051





 َنَأَك الو ءابوبمُأ اي َكُدِعاسْتس» :الِئاق يِرْبَم ريّسلا ّدَر

 .يخأ ْنَع اًنْحَب انُه ىلإ انتج ان ُمَلْعَت َتْنَأَ .َكِلَذ يف ِسامْلِل

 «؟دالبلا ٍلْهَأ ْنِم ٌدَحأ هآَر لَه

 َتَدَح ول .انضْرَأ َضِيْبَأ لُجَر امَدَق أطَت ْمَل» :سودافنإ لاق

 1 «.هب ُتْفَرَعَل َكِلَذ

 :لاقو هاَنْرُح ُهَسْأَر يِرْنَم ريّسلا َّرَه

 «.ءابَه انيلخر ْتاَقَشَم ثعاض ْدَقَل :نيكسملا يخأل اي»



 فطْضا دق .َعوَرملا ٍتَْملا لافتا انْرَصَح َِيَللا َكْلي يف
 ٍتَعَرَّشو .ِرَمَّقلا ِءْوَصِب ٍةَرومْغَم ةّباغَك «َنيِبِراحُملا ٌفالآ

 مث .ابِعْرُم اَضْقَر ٌصُقْرَت ٍةَحاَسلا يف ٌرودت ُةَريِرَشلا ُةَرِحاَسلا
 :ىعفألا حيحّمك ٍتَْصِب لوقت ثحار

 ٌةَلِسْرُم ٍلاَجّرلا ٍدَحَأ ىلإ ثّراشأ 3 «.ريّرِش ًةَحئار ُمَتْشَأ١

 ىلإ اهِدّيِب ُريِشُت ثحارو هاهْتَصْفَر ْتَعَراسَتو .ِتْوَملا ىلإ ُهاَيِ
 يف ْتَهَجّنا اًريخأ .نولَتْقُي اًعيمَج اوناكو .ِرَخآلا َدْعَب ٍدِحاو

 ءانَوْحَت اهِتَصقَر
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 (!انَعَم اهبيعالأ ُبّرَجْتس١ :عاصف دوج ٍِبْلَق يف ُمّلَهلا َّبَد

 «!هولتقأ .هَكْمَي ُدَّشلا» :ةلئاق يزونجإ ْتَسَمَل اهّنِكَل

 اَلِإو ءاودِعتْبا» :ُتْحِصو ءالاوط ٍرْدَص ىلإ ينيُِدْنُب ُتْدَدَس

 «.الاوط تْلَتَ

 ُصّْرلاف .يّنَع ّيِرْحّسلا كبوت ْدِْبأ١ :ٍرْعُذ يف الاوط عاص
 «!ىهتْنا

 سودافُنإ انءاج مث .انْؤَجَن اننَأ َنيِقَّدَصُم َرْيَغ انخوك ىلإ انْدُع

 ةّيحلا ّمْشَو يزونجلإ ْمُهارَأ .دالبلا ِءامَعُر ْنِم ِةَّنِس ِةَقْفرب
 :الِاق انس ْمُهَرَبْكَأ َمَّلكت اًريخأ .ٍناعمإب ُهوصّخَنَتَت «ّيِكلَملا

 6 3 ١ 1 3 )>"َّ 38 5 ف
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 «.َيآ انْسَمَل اذإ اَّلِإ الاوط لِتاقُن

 ام يدْنِع» :دوج فَهف ؛مْوَقلا ُريِبك ّلاق ام يِبْحَص ىلإ ُتْلَقَت

 ُتْظَحال١» :لاقو ّميوُقَت هتاجاح ِنْيَب ْنِم َجَرْخأ ّمُث «1َنوِبْلْطَي

 .ضْألا ّنِم بِناجلا اذه يف ًءاسَم اّدَع ُمَقَيس ٍرَمَقلِل اًنوسحن َّنأ

 ٍفوسُحلا ِنَمّر ْنِم ٌّقئاو انأ !َرَمَقلا اَدَغ ٌبْجْحَتَس اننِإ ْمُهَل لق
 «.اًرارم يتاباسح يف تفقد تلا ٌّلُك
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 اَدَع .َنوديرُت ام ْمُكَل ْنُكِيلَ» :ْمُهَل ُتْلُقو ِءامَعُزلا ىلإ ْتَمَتلِ 0

 َكِلَذ يف ٌُنوكيف َضْرَألا ٌكِلاحلا ُمالّظلا ٌمعّيس .رمَقلا ٌبجْحَتس

 «!ِكِلَم ُنْبا يزونُجإ َّنَأ ىلَع ٌةيآ

 بايِغ نس ِنْيَتَعاس َدْعَبو ءاَذَع عقاد 5 ِهْذَه١ :سودافُنإ لاق

 «ُتايَتَقلا ٌصُقْرَت هيفو ««ىراذَلا ِةَصْقَر» ُلْفَح ْأدْبَي ءِسْمَّسلا

 .حاوزألا ىلإ اًنابْرُق اهييِدْقتِل َّنِهِلَمْجَأ ٍرابتْخاِب الاوط ٌموقيو
 قدصيس .لفدتع «اهتابخ اىدقتف دمقلا ء قاس اي ءاونْجكتلك

 «.ْمُكاَوْعَد ساّثلا

 كل



 «ىراذععلا ٍةَصْقَر١ َلْفَح انْرَصَح يلاثلا مولا ِءاسَم يف

 ادبو رَمّزلا َّنِم م ٌليلكإ ٍةاََق ّلُك ٍسَأَر ىلع َناكو :يوتسلا

 ِةَيِبَص ىلإ الاوط ٌراشأ اًريخأ .اًعيِدَب ِرَمَقلا ِءْوَص يف ُدَهْشَملا
 :لاقو ٍةَليِمَج

 «.ُتومَت اطالوف !ًَنُهْلَمْجَأ اطالوف»

 َرَمَقَف ءَفِقْوَملا دوج ُلوَتْحَي ْمَل .اًيِلاع ُهَحْنُر اجاركس َعَفَر

 «!فِق» :حاصو هِةَروعْذَملا اطالوف َمامأ ِهِيماقِب بَصَتْناَو

 ْتَرَدَصف مقل ىلَع ُفَحْرَي ُفوسُحلا ادي ِةَظْحّللا َكْلَي يف

 .ِءامّسلا ىلإ اًريشُم يدي ُتْعَقَرو ٌةَحْيَص يم
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 ىلَع نورداق «موجُنلا ءانبأ ضيبلا َّنْحَت , !اورْظْنأ» : :ٌتَحَرَص

 «!اطالوف اوكرّثأ .رَمَقلا ٍبْجَح

 5 .لومثو امينا ةعنسةلك رينا
2 

 هجايهي وَ ِهِفْوَحِب اًعوفْدَم ءاجاركس انْيأَرو .َنيبراه ِءاجّنا
5-5 0 5 5 

 :حيصّيو هج هحمرب حولي َّوهَو هيَ ريّسلا ٌةَيحان ُهَسْفَن يِمْرَي

 «اَرمَقلا ُمُتلَتَق»

 .اليقلاباركس د رلا ىلع الفم سك لاو ىتلخالا رز ف

 الاوط رو .رمَقلا ٌعلمبَيس ّيِنا ايلا للا ذأ سانلا ةيئرألادو

 ةامَعّلاو اطالوفو سودافُنإ الإ انعم عم َقْبَي ْمَلو .َنيّرافلا مم ُهّسْفت

 نسا
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 .انّبَلط يلا ةراشإلا انيطغُأ ْدَقَل ءاني اّيَم» :سودافنإ لاق

 «.انلاجر هيف ْعَمْجَت ٍناكَم كل ٍضْمَنْل

 َنيِبِراحُملا انْعَمَجو .ِكِلاحلا مالّظلا حْنج َتْحَئ اَكْل ول انُكَرَت

 .(سّرلا ِةَودَح ٍلَْش ىلَع) ٍلْكّدلا ةيوضن طم لت قو
 امَدْيِعو .ناكملا َكِلَّذ يف كلما َدْنُ باق ْنَأ انيآتزا دق

 :الئاق ةَلاجر يزونُجِإ بطاخ ُسْمَّشلا ِتقَرْشَ

 1؟ ينْدُيَوُي مك نم .يِعوشلا ُكِلَملا انأ»

 اب رجانَحلا ِتّجَضو حاملا ِتعفتزا «!مَوُك» :ةكلعلا 4



 ارك ُمَقادَتَت َنيِلِتاقُملا َنِم ٌجاوْمَأ ثحارو لوألا ٌموجُهلا أدب

 ُهَعَم ب اًسِرَش اًعافد انولتاقُم َعّقادو لعل حوفش ىلَع اَّرقو

 َنيِرِقْهَقمملا ٌكِيَلوأ تفلح ىرت انك اًنِكل .عُجارّتلا ىلإ الاوط ٌلاجِر
 ةضاكت ال ناك. ةكرطتلا لحد دعب مدت لاجل ناو
 .ٌةعقاو ٌةميزهلاف الو ءقمساحلا يلاقلا ميلا َِكَرَْمِل طخ ٍعْضَو

 .ًةييانُملا ٌهَطْحلا يزونجإ نع

 .ُةَتّطخ َحَرَش َمُث (!ْوَيلا اذه الاوط ٌقَحْسَأس١ : ٍقئاو ٍتْوَصِب لاق

 قُدَع ىلإ اهدوقَي ٌةَْرِف سودافُإ ىَلوتي ْنَأ يضفت ُهَطْخلا ِتاك
 هِتاَوُق الاوط لسيف ءلْكَّشلا ةّيِوضَنلاَّلَتلا يفرط َنْبَب ٍقّيَّضلا يداولا



 اّلِإ ٌحَمْسَي ال ٌّرَمَملا ٌقيض ّنِكَل .هلاجرو سودافنإ ىلع ِءاضَقلِل

 ةَضبار ىرخألا انقَرِف ثوكتسو .َنيبراحُملا َن ٍليلَق ِهَدَع كاتشب
 ْمُهُدُحَأتف «نْييِناجلا َنم انئادغأ ىلَع ُضَقْنتَسو لا حوفش ىلَع

 .ّخَملا يف ْمُهُعِقْوُتو قَّرِغ نيح ىلَع

 (!اًميظَع اذه انُمؤَي نوكيَس» :الئاق ُهَمالَك يزونُجإ َمَتَحو

 َكِلَذ َدْعَب ْتَعََو يلا ٍةَمساحلا ٍةَعِقْوَملا يف َتَدَح ام َدْرَس نإ

 يف هيلتاقُمو سودافّنِإ بزاج ىلإ ُتْبَراح .هْيَلَع يل ةقاط ال ّرْئأ
 ٌرُكذَأ الو .يداولا َنْثُع َنومجاهي اوناك َنيِذّلا الاوط ٍلاجر ِهْجَو

 يَمَدَق َتْخَتُرَْت ثتاك َضْرَألا نأ َرْيَغ ةَيهّرلا تاظَحّنلا ِهِذَه ْنِم
 .يلْؤَح ْنِم ٌةَضاَمَو ىلاوتت َيِحَو بارجلا ٌريزأ ٌعَمْسَأ ُتْنُك يّنأو



 ّناكَملا ٌتْيَأرَق ءيسأر ٌتْعَفَر انئادْعأ نم عَرَملا ُتاحْيَص ْتَاعت

 ٍنْيِناجلا َّنِم َنوُضَقْنَي ٍمُثَع ِدّوْسَألا شيلا يوّذ َنيلِتاقُملاب ٌقيضَي
 اًحضاو ادّيو ءالاوط ُلاجر ٌرِصوُح ام َناعْرُسو .ِرَسْيَألاو ِنَمْيَألا

 ٍةّرِغ نيح ىلَعالاوط ٌدخأ دف .قئاقد نم رْكأ مود ةَكَرَْملا نأ
 .َابذألا اوّلَوو ُهَلاجِر َراهْناف

 .ريسأ قو يأ الاوط ريصم رين يزوج مامأ لاري اك

 يل َتْدَدْعَأ ام ُكِلَملا اهّيأ» :ٌَدَحَتُم دم رخاس ِتْوَصِب الاوط لاق

 «؟ريصَم ْنِم

 ) ب ُتذَد دع يذلا فلو ملا» :يزونُجإ باجَأ

 ُثِلاطَأ» :ٍبِضاغ ٍتْوَصِب لاقو يرْئَم ريّسلا ىلإ الاوط ٌراشَ

 - ينبا ُلُجّرلا َكِلَد لك ْدَق .براحُم ةَيِم ٌتومأ ْنَأ يف يمَحِب ح

 «.كلئاقأس

 ٍنارِطمُي ناقالِْعلا ٍنالُجّرلا حار امَنيَب «ُبِقارُن انك

 م انُتَسامَح ْتَمَظاعَتو .ِةَمينعلا ِتابّرَّصلاب َرَحآلا

 ِدَهْشَملا ِةعَباتُم ىلَع رواق َرْيَغ ّيئْيَع ٌتْفَلْعََف «قلقلاب (َُطِلتْخُملا)

 ٌراصو .ٍبِعْرُملا الاوط طوقُسب ٌعارّصلا اًريخأ ىهَتْلإ .بخُملا

 ! عّراتم َرْيَغ اكِلَم يزونجإ

 يع .َديدَجلا ُهَكِلَم اناوكوك ُبْعَش َعياب

 با ْدأَع ْعَقَي َنيدّلا كِيلوأ اهيف ُلَتفي يتلا ِتْوَملا

 و ب نام | تومي ْنَل ُهّنِإ لاقو

 ٌدَحَأ

 رضو 1(
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 يف ٌةوفْدَم ٍتارَهْؤَجُملا َّنَأ يِبْحَش ُدِقتْعَي) :الئاق يزونجإ درك

 ْمُكِلاَصْيِإ ىلَع اًرواق ٍدَحَأ ْنِم َسْيَلو .لّبجملا ٍبْلَق يف رس ٍَفْرُع

 «.ةتلغلا ذل اهتايع ىلَع ُتيأ ذل - لوجاج اّلِإ َكانُم ىلإ

 ثئاكو .َنامّيَلُس ٍقيِرَط ةياهز ىلإ انْلَص َمَو ْدَق اَنُك ماي َدَْب

 ةّيبَصلاو ,سودافُنإ ْنِمَو قئالتلا ُرْحَ ان لانك انيَعامَج

 ءاّمئاد انَعَم ّنوكت ْنَأ ىلَع اهل انذاقْنإ َدْعَب ْتَّرَصَأ يلا اطالوف

 لابج َدَهْشَم ٌتييَح ام ىسْنأ ْنَلو .ةَمِقاَنلا ٍةَريرّشلا لوجاج ْنِمو

 .اهنيَي ةّقيمعلا هنا ةَوْجَملاَو (ِثالَّثلا ِتارِحاّسلا



 .سام ُتاَّيرْفَح + اهنإ ؟ةّوِجفلا هَلَع كس ةورْذكأ» :الئاق ٌتْفَتَ

 «ىرخأ عونا ي كيت كيزاتا

 وزال ةقالن قلك تن ثقتا رجلا اح ىلعد
 ٍةَرظَنِب لوجاج انئَقمَر .ةاديتش كيلا زوك لكم ل دنت بلل
 .لجلا بيج يف اقيظاطو اجزم اهيذمي تلتم أ ويوم

 « .ةَقاّرَبلا ةَراججلا ةكيرأس :حيحّفلاك ِتْوَصِب ثّلاق

 انَءارو هانْفَلَح يذلا سودافنإ انساب «لوجاج انك انْعبت

 ءاريخأ ءلوجاج ْتََقَوت ْنَأ ىلإ ءِلبَجلا ٍبْلَق يف اليوط اري

 عْفَدب ٌروجَلا ٌةَرِحاَّسلا ِتَماقو .ِدْلَّصلا رطنطلا َّنِم ٍرادج مام

 .ميظَع ب تاب انمامأ َحَتَمْلاو ٌرْخَّصلا َكرّكَتت يس ٍتاكّرَحب ٍرادجلا

 ةياهن يف انْدَجَوو .رَكآ ّر - ديس انَدَجَوف تابلا انْلََد
 ْتَعََتْماَف توعلا اطالوف َكّلَمَت .ٍشْقت اذ اًيَسَح اًبب ٌرَمَملا َكِلَد 2 عد س

 .يِرْخَصل رخصل ّصلا ٍلَحْدَملا جرا ىلا | ثّداعو 00

 فادآ تتلو قايل يك دبتلا لذا انْلَحَدف ُنْحَن

 اَنيلَم ٍقيدانَّصلا َكْلَي ُضَْب ُضْعَب ناك . هرقعلا يالا زم نزع

 ثنمخأ .ساملاب اًنيلَم ّناكف اهّرَتْكَأ اَمأ كَّيرهَّدلا ِدَقَتلا

 اجر ىتفأ :لوقأ نأ ٌنواحأ انأو يشِْسُم ال يتْرَص نأ تغبكا
 «!ضْآلا
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 :ثلاق ّ ِءاجْرَعلا اهِتيْشِوب ٍةَعاقلا يف ٌرودَت لوجاج ْثحار

 «:اويزشاو اهثي اولك .ةرثيك ىلا ةقادتلا ةزاجسلا تعوق

 اهّيَنْيَع يف َةَريْرَّشلا ةَرْطَنلا َرث ْمَلو ءاًمامِتْملا اهمالك ْرِعُت مل
 2 عد مو

 .انَع ٌةَدِعَتْبُم َلَسْنَت َيِهَو

 !ًةَدْجَنلا !ُقلَمْنَي رادجلا» :ةََْف ٌحْرْصَت اطالوف َتْوَص انْعِمَس

 ءٍناعَراصَتَت لوجاجو اطالوف اني هٌرَمَملا يف ُضكارَتَت انْعَرْسَ
 اطالوف ُحْرُج ناك .َلَحْدَملا اَقِلُْم ُلِْيَي ٌيِرْخَّصلا ُبابلا َناك امني

 طْسَو لوجاج ْتَعَّرْسَأف .ضْرَألا ىلع ْتَواِهَت ام َناعْرُسو اًكيِلَب

 كك



 لبق ٍقّيَّصلا ّنّشلا َنِم لالِسْنالا ِةّيَحلاك ُلواحُت حيبقلا اهحيحَف
 قَلَعْلاو ْتَفَمْخَأ اهّنِكلو .اًمات اًقالْغْنا ٌّيِرْخَّصلا بابلا قالِْغْنا

 .ناوُن يف ُهَّلُك َكِلَذ َثَدَح .اهِدَسَج ّقْوَق ُبابلا

 !اطالوف ٌةئيكْشم» :لوقُي َوُهَو اًنيِزَح يِرْئَم ريسلا ادب
 ةءابخأ ذي ذكق ةزخت ةيكاستو

 الإ يرغشلا بلا غي هنأ تينا .ٌقَح ىلَع ٌناكو

 ىلَع َروثُعلا اريك انلّواح .ُهتْحَت ْتَن تنام ْذَق ّيِه اهو ءلوجاج

 .انلّواح اَنَبَع نِكَلو «تابلا ُكّرَحُي يذلا عِقؤَملا

 ىنعَم ام الو ءجراخلا نم حني بابل نأ دب ال» :اًريخأ ْتْلق

 «.ٍطِقاَسلا ِرَجَحلا َتْحَت َةَفِحاَز اهتايحِب لوجاج َرِطاخُت نأ



 َكِلَذ َلاوَط انيف ّبَد يذلا ٍبْعُرلا ٍفْضَو ْنَع ُتامِلَكلا ُرجْمَت

 هينا «يسيواد مالك يخلاتقرشو ليفأتلا اقلعا اماقاعزتت ذإ .موَيلا

 ٍِتامِلَك ىنْعَم َكاذ َدْنِع انْكَرذأ .اهْنِم ةَدِئاف ال ٌرِهاوَجب ِةكيلَم ٍةَفْرُع

 !اًبارَشو اًماعَط رهاوجلا ذاخَتا

 لاري ال ناك ةاوهلا نأ عال وازخت ةاهيعد عتود كل

 ىف ةاندجو ءامومخم نشب ءاؤهلا ىرخم وع ةكتتانَح3 ايت

 باقّثلا ناديع ْنِم اًدجاو ُتْلَعْشَأ .ةعاقلا اياوّز ْنِم ِةَديعَب ةيواز

 «تابلا انْعَفَد .ٌّنيِفَح ٌباب انمامأ َفَشَكْناف انَعَم ةَيَقبتملا ِةَليلَقلا

 أ .لَفْسَأ ىلإ ُهِجَني َُلُس انمامَأ فَشَكْناف ٌرَكآ باقي دوع انْلَعْشَأو
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 نود دوج ةعبتو لَوْ «ااَلَّوَأ ُلِزْنَأ انأ» يره ويتسلا لاق

 .ساملاب يبويج ُْثْأَكَم ْنَأ َدْعَب ْنِكَلو ءامُهتحَت م

 ع

 | مَلَسْلا انداق َدَقَ فَسِئاي هكر ٍذِئَدْنِع انأَدَب 0
 سيلا اني لان ْدَقو اهلهاجم يف ُطبَحَتت انخُر «َةَيَِمْلُملا قافّنألا
 ُنََتلا ٌقاضو .ٍراهّنلا ِءْوَض 0 اًعاعش انْيَأَر اًديخآ ..قاهّزإلاو

 انْجَرََن ىّتَح انْذَماجو انَسْفْنَأ انْرَشَحف .اًيرْخَص ال ايات ادّغو

 نه ِرَدَحْنُم ىلَع ُجَرخدنتو جَرحدَ انآ انبأَرو «صالَملا ىلإ
 .ِبْطَرلا مِعاَلا ٍتارّثلا
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 اي .وآ» :ٌحيصَي َرُهَو انّوْحَت اًدْعَص م يع سودافْنإ انْيَأَر

 «!ءايخَأ َنوَعبت ْمتنَأ اه - يتداس

 اريخأ .ٍتارَمْوَجُملا ٍةَعاق ىلَع رولا َنِم َكِلَذ َدْعَب ْنّكَمَتت ْمَ

 ةليمَجلا ٌمُهَدالب انكَرَتو ءاناوكوك ٍةَكَلْمَم يف انءاقدْضُأ انْعّذَو



 انارأ ْدَقَف .يتياكح يف ٍبَرْغَألا ٍبناجلا ِنَع ْمُكُنّدَحَأ َنآلا ءرعس +

 الب ْنِم انيَدْوَع قيرط يف ُهُكْلسَت اًرَصَتْخُم ايِبَج اًرَمَم سودافُإ
 ىّتَح ٌرمَملا َكِلَذ يف ٍتارثموليك ٌةَعِضب انس ّْنِإ امو .اناوكوك
 !ضْينأ الجو انْدْجَو ةحاولا كلي َدْنِعو ..ةحاو اندَجَو

 «!يخأ اذه !يِهَلإ اي» :رماغ حَرَمب يرْثَم ريّسلا حاص

 عّرْسَأو ديب اًحّولُم عاصف ُلُجّرلا انآر .ةاخأ اًنَع -

 لاز ْدَكو ءاّميمَح اًنانِع ٍناوَحألا ٌقئاعَتو . اًَضَع ىلع اًدِهَّتْعُم انَّوْحَت
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 ُتْرَسَك يكل «لبجلا ٌراتْجَأ ْن ع مالا

 ُتْيَح ْنِم َةَدْؤَعلا وأ رْيّسلا ةَعَباتُم َكِلَد َدْعَب ْعِطَتْسَأ ْمَلَف .يق

 «! ُتْيَتَأ

 أ

 هلأ مذ ءمدلعي هارتشلا انزتجا لق ءيعشت ةديرخ ينائاش

 اًريخأ انْلَصَوو .ِتْفَولا ٌلاوَط سوك جزوج َدِعاسُن نأ انيلَع ناك

 .ارتلجُنإ ىلإ َنيدئاع يئاقِدْضَأ يِنَكَرَتَو .نابْرُذ يف يتْيَب ىلإ

 يرْنَع ريشلا َنِم ٌةلاسر ُتْنّلَسَت ْدَقَك ءاّبيرق ْمُهارَأس يثكك

 ٌرِهاوَجلا ٍتّناك ْدَكو .ارتلجْنِإ يف هْيَلِإ َباهَّذلا اهيف ينم ُّبْلْطَي

 هنَدْنَل يف ْتَّصِحُف دَق َناَمْيَلُس ِكِلَملا ٍزونُك ْنِم يعَم اهُيْلَمَح يّلا

 !ِءايرَْلا نم الك انبْضأ دل .ساملا عاوُنأ ٍلَضْفَأ نم َّيِه اذإف
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 قير ىلإ للملا هله لالخ ْئِ ناب ةَْم ىعشت
 يف ُدغَب اميف هلو هدادغإو ٌيِمّلاعلا ٍبدَألا عئاورب ٌيِبرَعل ا

 عك نول لاا عساولا هباب ْنِم ةَدلاخلا صّصقلا ملاع

 ةعئاّذلا صّصقلا جاتن ْنَ ةلماش ًةحح ها 0

 اهُمدَُن يذلا ٍلْكَّشلا ؛علضت صصِلا ذأ د
 ٍركؤَب نم صن الآ ىلع انضر انّ ءَّضِيَأ رابكلل ٠ هيف

 ًاهكارأ امك ٍتاَيِصْخشلا ءانب ْنِمو لمعلا اهَِلَع موقَي يّ ةّركف

 .َنوُفْلَوُمل
 كِل ةيلضَلا ٍبكلاٍنيوانع ىلع ةظقاحملا ىلع انضِحو

 يف َةَبْغَر ءٍلْضَألا يف ْتَدَرَو امك ءنكامألاو مالغألا ءامشأ ىلع

 كيا يمول ماعلا لرجال يق وقت يمر

 يذلا ِفدَهْلل ةَمْدَحَو حي براتلا ثادخألاو ٌةيعامتجالا ٌعاضؤألاو

 انّ ىلَع .يّلاعلا بألا ىلإ ٍفْدعَتلِل ٍقيرّطلا ُديِهمَتَوُموَْلإ ىعشت



 ِبْلُصِبَةَ را

 ؛ كي 5 00 َكِلذو «ثادخألا ريس ىلع رْثوُت الو عوضْؤملا

 3م يملا هَ اوّناث ءامْسأب َيِبَرَعلا ئراقلا

 يف 0 يربك ٌةَديِدَش اهنأب اهل اهلك - هذه ٌزاتْمَتو

 هذه ُدَكْكَأو .ةَريثُملا تارّماغُملا ىلَع اهيلاغ
1 2 

 يضْرَت ةيحاَتلا هذه ْنِم َيِهَو ءِبابّشلا َروهمُج َيضرُت اًلْضَأ ثبتُك
 .لوهشملا ٍفاشتقاو قالطنإلل مُْحو مُهتدابمو عُهَرِعاشَم

 ا
 عافك ُرّوَصُتو ةّيناسْنإلا رعاشملا َقَدْصضَأ ٌلوانكت ةَرَماعُملا ٌبُح

 .تايحضتلاب أبْعَي ْنأ نود ايلا ِهِلُكُم قيقختل ناسْنإلا

 ا 3 0 ل

 ةييراتلاو م تاتفلخلا ُدّوَصُتو يحتل ِثادخَأ



 نم رثكأ نآلا ٍةعّلاطُملا ٍبْتُك ةّلِسلَس يف
 تاعوضوملا نم اًناولأ لّوانتت اًباتك "ه٠
 نايَبلا بلطا .رامعألا فلتخم ٌُبيانت

 - حلّصلا ضاير ةحاس - نانبل ةبتكم
 .توربب
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